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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar belakang  

     Kualitas pelayanan merupakan indikator bagi kinerja tenaga keperawatan di 

Rumah Sakit dalam menjalankan peran, dan fungsinya. Pasien yang dirawat di 

rumah sakit karena keadaan darurat medis memiliki risiko mengalami penurunan 

kondisi klinis karena perubahan fisiologis tubuh mereka. Kebanyakan penyakit akut 

berkembang secara bertahap selama berjam-jam dan tampak dari tanda vital 

abnormal pada pasien. Abnormalitas ini mencerminkan kegagalan sistem 

kardiovaskular, pernafasan dan neurologis yang dikenal sebagai prekursor menuju 

peristiwa kritis (Gwinutt, 2010 dalam Atkinson, 2013). Duncan, McMullan & 

Mills, (2012) menjelaskan bahwa perawat dalam melaksanakan perannya sebagai 

pelaksana dalam memberikan asuhan keperawatan harus melakukan pengkajian 

secara terfokus dan mengobservasi tanda vital agar dapat menilai dan mengetahui 

resiko terjadinya perburukan pasien, mendeteksi dan merespon dengan 

mengaktifkan emergency call. Hal ini juga dipertegas oleh standar akreditasi rumah 

sakit oleh  JCIA (2014) yang mencantumkan bahwa perawat harus dilatih untuk 

dapat mengenali dan berespon terhadap perubahan kondisi pasien 

     Early Warning Scores (EWS) merupakan sebuah sistem yang dikembangkan 

untuk memfasilitasi deteksi dini kemunduran klinis pasien dengan 

mengkategorikan tingkat keparahan penyakit pasien dan mendorong staf 

keperawatan untuk mengajukan review medis pada titik tertentu dengan 
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memanfaatkan alat komunikasi terstruktur (Mitchell et al., 2010). Pada tahun 1997 

Morgan, Williams dan Wright adalah yang pertama kali mengembangkan dan 

menerbitkan Early Warning Score dengan lima parameter fisiologis. Hingga saat 

ini, EWS telah banyak dimodifikasi dan telah diterapkan oleh banyak Rumah Sakit 

di Inggris terutama National Health Service dan Royal Collage Of Physicians yang 

telah merekomendasikan National Early Warning Score (NEWS). NEWS mulai 

diimplementasikan di Inggris pada bulan Juli 2012 untuk memantau enam 

parameter (frekuensi  pernapasan, saturasi oksigen, suhu, tekanan darah sistolik, 

denyut nadi dan tingkat kesadaran),  tidak diwajibkan di semua Rumah Sakit namun 

dianjurkan untuk memperbaiki hasil pasien (Kyriacos, Jelsma, James & Jordan, 

2014). 

    Siloam Hospital merupakan salah satu Rumah Sakit dengan kualitas pelayanan 

bertaraf Internasional yang sudah tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Siloam 

Hospitals Labuan Bajo yang terletak di Flores, Nusa Tenggara Timur adalah salah 

satunya. Sesuai dengan visi “International Quality, Reach, Scale, and Godly 

Compassion ” dan misi “Pilihan terpercaya untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan bertaraf internasional, pendidikan kesehatan dan penelitian“, maka 

bidang keperawatan di Siloam Hospitals memiliki peranan penting untuk 

mewujudkan visi-misi tersebut.  

      Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di Siloam Hospitals Labuan 

Bajo, ditemukan bahwa sebagian besar perawat belum mengaplikasikan pengkajian 

EWS dengan benar sesuai dengan ketentuan. Hal ini juga didukung oleh data audit 

Rumah Sakit yakni sebesar 30% dari jumlah pasien masuk rawat inap pada bulan 
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Januari 2017. Hasil yang ditemukan adalah presentase skoring EWS dilakukan 

dengan benar adalah sebesar 93%, respon klinis dilakukan sesuai ketentuan adalah 

93%, sementara presentase dilakukannya re-assessment skoring EWS pada waktu 

yang ditentukan dan tercatat dalam rekam medis adalah 65% dan presentase skoring 

EWS dilakukan pada waktu awal pasien masuk dan tercatat dalam rekam medis 

adalah 65 %. Hasil ini tentu masih jauh dari standar target pengkajian EWS pasien 

yang diharapkan Rumah Sakit  yakni sebesar 100%.  

1. 2 Rumusan Masalah  

     Berdasarkan fenomena dan data awal pada latar belakang masalah, maka dapat 

dirumuskan bahwa peran perawat menjadi sangat penting dalam mendukung 

keselamatan pasien, terutama dalam melakukan pengkajian  EWS  dengan benar 

sesuai dengan SOP. Oleh karena itu, peneliti melihat hal tersebut sebagai sebuah 

kesenjangan yang membuat  peneliti merasa tertarik dan merasa penting untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Gambaran Sikap Perawat Tentang Pengkajian 

Early Warning Score di Siloam Hospitals Labuan Bajo” 

1. 3 Tujuan  

     Tujuan umum dari penelitian ini adalah diketahuinya gambaran sikap perawat 

tentang pengkajian Early Warning Score di Siloam Hospitals Labuan Bajo. 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

1. Mengidentifikasi karateristik perawat yang berkerja di Siloam Hospitals 

Labuan Bajo. 

2. Mengidentifikasi empat tingkatan sikap seperti menerima (receiving),  

merespon  (responding),  menghargai (appreciating), dan tanggungjawab 
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(responsible) yang dimiliki perawat terhadap pengkajian Early Warning 

Score di Siloam Hospitals Labuan Bajo. 

1. 4 Pertanyaan Penelitian 

     Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, maka pertanyaan 

penelitian adalah bagaimana gambaran sikap perawat terhadap pengkajian Early 

Warning Score di Siloam Hospitals Labuan Bajo? 

1. 5 Manfaat Penelitian  

1.  Lahan Praktik  

Sebagai  masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas pelayanan 

di Siloam Hospitals Labuan Bajo, khususnya dalam hal deteksi dini 

terhadap perburukan kondisi pasien sehingga bisa menjadi dasar 

pertimbangan Rumah Sakit dalam membuat kebijakan pelatihan terkait. 

2. Profesi Keperawatan 

Sebagai sumber informasi guna melatih kemampuan berpikir kritis perawat 

dalam membuat keputusan, serta berespon secara cepat terhadap perubahan 

kondisi pasien, terutama dalam mengantisipasi terjadinya perburukan 

kondisi klinis pasien. 

3. Pasien dan Keluarga 

Sebagai sumber informasi bagi keluarga pasien dalam mengenali tanda-

tanda penurunan kondisi klinis pasien, serta tindakan apa yang tepat yang 

harus dilakukan ketika hal itu terjadi guna memastikan pasien mendapat 

penanganan yang tepat sesegera mungkin dari tenaga medis di Rumah Sakit. 
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4. Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan 

penelitian keperawatan, terutama penelitian sejenis yakni deteksi dini 

terhadap perburukan kondisi klinis pasien di rumah sakit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




